
Kúpna zmluva č. Z202021797_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychólgie
Sídlo: Cyprichova 42, 83105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK12 8180 0000 0070 0063 0127
Telefón: 0908125538

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811
Bankové spojenie: IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755
Telefón: 0917443163

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby
Kľúčové slová: kancelárske potreby, bloky, zakladače, lepiaca guma,  nožnice,  strúhadlá, laminovacie 

fólie, voskovky, zošívačky, dierovače, krepový papier, Flipchart
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky; 

30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske  potreby

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Box na spisy Rapesco, PP, A4+, s gumou, mix farieb ks 29

Zakladač 4-krúžkový Esselte, A4, PP, prezentačný, 3,8 
cm, modrý ks 765

Zakladač 2-krúžkový Esselte Rainbow, A4 Kar. 4cm ks 20

Flipchart. Papiere BLOK obojstraný, 20 listov bal 44

Flipchartové fixky, Kores K-MARKER, mix farieb bal 49

Blok  lepený, dierovaný - A4, 70 l., linajkový ks 761

Post it 76x76, 100 listov, mix farieb bal 159

Papier farebný skicár A4/20ks 130g, farebný mix bal 23

Etikety PRINT, 66 x 33,8 mm, biele, 100 hárkov bal 8

Lepiaca guma Pritt, 55 stvorcekov ks 30
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Voskovky, 12 ks v balení. Rozne farby, dlzka 7-8cm bal 42

Nožnice, kancelárske, 15-16 cm ks 30

Dierovačka Office Products na 12 listov modrá ks 15

Špagát JUTA 200g TEX 500x3 ks 15

"BRISTOL" PAPIEROVÉ GUĽÔČKOVÉ PERO - 
MODRÁ ks 156

Krepová páska, lepiaca 30mm x 50m ks 34

Stockmar voskové bločky - 16ks bal 8

Náboje MAXI Rapid 23/6mm bal 13

Veľkokapacitná zošívačka ks 2

Euroobal A4 economy extra široký 50 mic, bal 50ks bal 19

Laminovacie fólie lesklé A5 100mic. 100ks bal 2

Laminovacie fólie lesklé A4 80mic. 100ks bal 2

Laminovacie fólie lesklé A3 80mic. 100ks bal 2

Laminátor, SENCOR SLA 301 A3 ks 1

Kalkulačka CASIO FX-220 PLUS ks 5

Dosky písacie (Tvrdé podložky na písanie A4) ks 355

Poznámkový bloček DONAU - nelepený, 83 x 83 x 75 
mm, pastelový ks 60

Faber-Castell Grip - obyčejná ceruzka - 1 ks, HB = 2, s 
gumou (Ceruzky) ks 91

Guma na ceruzku ks 20

Strúhadlo so zásobníkom na ceruzku ks 14

Zošívačka Rapid F16, 24/6 a 26/6, 30 listov, červená ks 9

Pákový zakladač Donau - A4, s kapsou, kartónový, 
chrbát 7,5 cm ks 6

Dierovačka so štyrmi dierovacími otvormi - Dierovač 
Eagle 9402 - Rapesco 720 ks 6

LOPTIČKA NA SOFT TENIS 1KS - rôzne farby ks 15

Krepový papier JUNIOR - sada SPECTRUM 10 ks, 
50x200 cm bal 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

V cene je zahrnuté: balenie, naloženie, dovoz, vynesenie na miesto určené objednávateľom.

Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia v jednej dodávke.

Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cena bez DPH, jednotkovú cena s DPH, sadzbu
DPH celková cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. Na faktúre žiadame uviesť aj jednotlivé ceny všetkých položiek. 
Jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.

Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení.
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Dodávateľ je povinný: a) tovar náležite zabaliť spôsobom podľa špecifikácie, inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v 
dohodnutom mieste dodania tovaru; b) odovzdať tovar v mieste dodania len poverenej osobe objednávateľa, ak takú 
objednávateľ určil a dodávateľovi preukázateľne oznámil.

Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu. Ak údaje o tovare nesúhlasia alebo je porušený, či inak 
poškodený prepravný obal, odmietne kupujúci tovar prevziať. Ak má dodaný tovar vady, kupujúci má právo požadovať od 
predávajúceho dodanie náhradného tovaru za vadný tovar alebo  dodanie chýbajúceho tovaru.

V prípade zjavných vád pri prevzatí tovaru, objednávateľ  uplatní reklamáciu ihneď a  kontaktná osoba Objednávateľa uvedie 
vady tovaru, ktorý neprevzala a odošle reklamáciu  mailom na adresu Dodávateľa. V prípade zistenie nie zjavných vád bude 
postupovať podľa obchodných podmienok ET.

Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa 
jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH č. 222/ 2004 v znení 
neskorších predpisov.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami. Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU 
kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov EÚ.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Ulica: Cyprichova 42

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.09.2020 13:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: dodávka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

Strana 3 z 4 



5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202021797

V Bratislave, dňa 11.09.2020 15:56:02

Objednávateľ:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychólgie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202021797


Zákazka


Identifikátor Z202021797


Názov zákazky Kancelárske potreby


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/281206


Dodávateľ


Obchodný názov Tibor Varga TSV PAPIER


IČO 32627211


Sídlo Vajanského 80, Lučenec, 98401, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 9.9.2020 6:53:51


Hash obsahu návrhu plnenia fJHEjuqfInw0Ltb1bFfyhOVrlvGU+5fpCOBkWRuhQIQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky Z202021797.xlsx (Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky
Z202021797)







Hárok1


			Vlastný návrh plnenie predmetu zákazky


			Technické vlastnosti			Jednotka			Vlastný návrh plnenia 			Presne			Cena za jednotku bez DPH			Cena za jednotku s DPH			Cena spolu bez DPH			Cena spolu s DPH


			Box na spisy Rapesco, PP, A4+, s gumou, mix farieb			ks			Box na spisy PP s gumičkou A4/30mm trans.modrý, 326 x 246 x 30mm			29			2.15			2.580			62.350			74.820


			Zakladač 4-krúžkový Esselte, A4, PP, prezentačný, 3,8 cm, modrý			ks			Zakladač 4-krúžkový prezentačný D-krúžok A4/38mm modrý			765			4.12			4.944			3151.800			3782.160


			Zakladač 2-krúžkový Esselte Rainbow, A4 Kar. 4cm			ks			Zakladač 2-krúžkový Rainbow A4/40mm čierny			20			2.83			3.396			56.600			67.920


			Flipchart. Papiere BLOK obojstraný, 20 listov			bal			Blok papiera na flipchart čistý/20list.			44			3.05			3.660			134.200			161.040


			Flipchartové fixky, Kores K-MARKER, mix farieb			bal			Popisovač Centropen 8559 na biele tabule-sada/4ks			49			2.6			3.120			127.400			152.880


			Blok  lepený, dierovaný - A4, 70 l., linajkový			ks			Poznámkový blok OFFICE A4/70list. Linkovaný, lepený, bočné dierovanie			761			1.34			1.608			1019.740			1223.688


			Post it 76x76, 100 listov, mix farieb			bal			Bloček samolepiaci 75 x 75mm pastel, 100list.			159			0.26			0.312			41.340			49.608


			Papier farebný skicár A4/20ks 130g, farebný mix			bal			Blok FP42 • farebných papierov • 20 listový • Ježko			23			1.32			1.584			30.360			36.432


			Etikety PRINT, 66 x 33,8 mm, biele, 100 hárkov			bal			Etikety samolepiace 66 x 33,8mm/A4/100hárk. biele			8			5.88			7.056			47.040			56.448


			Lepiaca guma Pritt, 55 stvorcekov			ks			Lepiace štvorčeky All-Stick biele 75g			30			1.11			1.332			33.300			39.960


			Voskovky, 12 ks v balení. Rozne farby, dlzka 7-8cm			bal			Pastelky Oceán World voskové -sada/12ks			42			0.55			0.660			23.100			27.720


			Nožnice, kancelárske, 15-16 cm			ks			Nožnice Profice s plastovou rúčkou 15,5cm			30			0.61			0.732			18.300			21.960


			Dierovačka Office Products na 12 listov modrá			ks			Dierovač D.RECT No.1010 mix farieb, do 12 listov, kov			15			1.67			2.004			25.050			30.060


			Špagát JUTA 200g TEX 500x3			ks			Špagát jutový 200g, návin cca 134m +-10%, priemer 1,75mm			15			1.71			2.052			25.650			30.780


			"BRISTOL" PAPIEROVÉ GUĽÔČKOVÉ PERO - MODRÁ			ks			"Bristol" Papierové guľôčkové pero > modrá			156			0.27			0.324			42.120			50.544


			Krepová páska, lepiaca 30mm x 50m			ks			Lepiaca páska krepová 30mm x 50m			34			0.93			1.116			31.620			37.944


			Stockmar voskové bločky - 16ks			bal			Stockmar voskové bločky - 16ks			8			34.88			41.856			279.040			334.848


			Náboje MAXI Rapid 23/6mm			bal			Spinky do zošívačky EAGLE 23/6/1000ks			13			0.6			0.720			7.800			9.360


			Veľkokapacitná zošívačka			ks			Zošívačka D.RECT No.377 veľkokapacitná sivo/čierna, do 100 listov, kov,spinky 12/6/8/10/13, 23/6/8/10/13, 24/6/8/10/13, 26/6, hĺbka zošívania 67mm			2			8.6			10.320			17.200			20.640


			Euroobal A4 economy extra široký 50 mic, bal 50ks			bal			Euroobal matný extra široký A4 50mic./50ks			19			3			3.600			57.000			68.400


			Laminovacie fólie lesklé A5 100mic. 100ks			bal			Fólia laminovacia 154 x 216mm/A5/100mic./100ks lesklá			2			5.49			6.588			10.980			13.176


			Laminovacie fólie lesklé A4 80mic. 100ks			bal			Fólia laminovacia 216 x 303mm/A4/80mic./100ks lesklá			2			6.12			7.344			12.240			14.688


			Laminovacie fólie lesklé A3 80mic. 100ks			bal			Fólia laminovacia 303 x 426mm/A3/80mic./100ks lesklá			2			15.51			18.612			31.020			37.224


			Laminátor, SENCOR SLA 301 A3			ks			SLA 301 Laminátor A3 SENCOR			1			34.6			41.520			34.600			41.520


			Kalkulačka CASIO FX-220 PLUS			ks			Kalkulačka Casio FX-220 plus vedecká			5			13.55			16.260			67.750			81.300


			Dosky písacie (Tvrdé podložky na písanie A4)			ks			Podložka s klipom D.RECT A4 modrá, čierna 			355			1			1.200			355.000			426.000


			Poznámkový bloček DONAU - nelepený, 83 x 83 x 75 mm, pastelový			ks			Bloček kocka nelepená 83 x 83 x 75mm pastel mix			60			1.96			2.352			117.600			141.120


			Faber-Castell Grip - obyčejná ceruzka - 1 ks, HB = 2, s gumou (Ceruzky)			ks			Ceruzka grafitová FC GRIP 2001 HB s gumou			91			1.23			1.476			111.930			134.316


			Guma na ceruzku			ks			Guma FC Grip 2001 kryt dvojičky vinylová sivá			20			0.54			0.648			10.800			12.960


			Strúhadlo so zásobníkom na ceruzku			ks			Strúhadlo D.RECT Plastik so zásobníkom			14			0.27			0.324			3.780			4.536


			Zošívačka Rapid F16, 24/6 a 26/6, 30 listov, červená			ks			Zošívačka, 24/6, 20 listov, RAPID "F16 Fashion", červená			9			7			8.400			63.000			75.600


			Pákový zakladač Donau - A4, s kapsou, kartónový, chrbát 7,5 cm			ks			Zakladač pákový EXTRA A4/75mm, Vybavený chrbtovým krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom, ochranným spodným kovaním a uzatváracím mechanizmom. 			6			1.51			1.812			9.060			10.872


			Dierovačka so štyrmi dierovacími otvormi - Dierovač Eagle 9402 - Rapesco 720			ks			Dierovač SAX 300 štvordierovač čierny, na 15 listov, kov			6			13.5			16.200			81.000			97.200


			LOPTIČKA NA SOFT TENIS 1KS - rôzne farby			ks			LOPTIČKA NA SOFT TENIS 1KS 			15			0.95			1.140			14.250			17.100


			Krepový papier JUNIOR - sada SPECTRUM 10 ks, 50x200 cm			bal			Papier krepový mix farieb/10ks			5			2.53			3.036			12.650			15.180


																		Spolu			6166.67			7400.00
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